
 Na temelju članka  44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(NN broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 
144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 49. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine 
Kaptol“ broj  03/09, 02/13 i 03/13), Općinski načelnik Općine Kaptol podnosi slijedeće 

 
 I Z V J E Š Ć E   

o radu za period od  01. 07.2014. godine  do 31. 12.2014. godine  
 
 
 Sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  i 
odredbama Statuta Općine Kaptol podnosi izvješće o radu za period od  01.07. 2014. godine 
do 31.12.2014. godine. 
 U promatranom razdoblju značajan dio poslova obavljao sam sa administrativne 
strane, tako da sam što raznih zaključaka i odluka općinskog načelnika donio ukupno 44 
akata, te napisao na desetke raznih dopisa. 

Kako  u općini nemamo stručnu službu koja priprema prijedloge akata sve prijedloge 
za sjednice općinskog vijeće, a kojih je u promatranom razdoblju bilo tri, pripremio sam 
osobno i uz pomoć stručne službe županije koja mi je pomogla oko akata vezanih za 
donošenje proračuna i izmjena istoga. Za sve tri sjednica pripremio sam ukupno 24 razne 
odluke, zaključaka, pravilnika, planova i dr. 
 Dio poslova nam je javna nabava, kao i nabava male vrijednosti koju sam koordinirao 
i  dogovarao sa zamjenikom gosp. Josipom Soudekom koji je ovlaštena osoba za provedbu 
postupka javne nabave kao i imenovanim povjerenstvima u pojedinim postupcima. 
 Ovdje svakako moramo spomenuti poslove oko provedbe IPARD projekta koji je 
nažalost, zbog problema ugovornog izvoditelja radova, zapao u poteškoće oko realizacije tako 
da je cijeli proces završio raskidom ugovora sa izvoditeljem i Agencijom za plaćanje, tako da 
smo u promatranom  razdoblju  završili novi postupak javne nabave te dosta vremena potrošili 
u korespodenciji sa Agencijom za plaćanje kao i izvođačima radova dok smo u konačnici 
dobili novi ugovor sa Agencijom i novim izvođačima radova, koje smo uveli u posao pred 
kraj  prošle godine. 
 Naravno značajan dio vremena potrošen je na koordinaciju i provedbu drugih malih 
projekata koje smo provodili, a tiču se izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture od  
sanacije nerazvrstanih cesta, krpanja  asfalta, presvlačenja športskih terena novim asfaltom do 
izgradnje parkirališnih prostora ispred društveno-sportske zgrade na igralištu u Kaptolu, 
nastavka izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Kaptol i 
Komarovci  te naselja Alilovci, kao i  izgradnje magistralnog plinovoda kroz naselje Kaptol i 
magistralnog vodovoda kroz naselje Kaptol. 
 Značajna sredstva tijekom druge polovice prošle godine uložili smo u rekonstrukciju i 
izgradnju javne rasvjete tako da su rekonstruirane javne rasvjete u  ulici Malca, Zagradskoj i 
Ramanovačkoj,  dok je Trg Vilima Korajca osvijetljen novom led rasvjetom. 
 Moramo napomenuti da smo se u promatranom razdoblju uspješno kandidirali na 
natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu projekta povećanja 
energetske učinkovitosti obiteljskih kuća gdje smo ostvarili potporu u iznosu od 
996.000,00Kn, te smo do konca godine proveli natječaj  gdje nam se javilo 37 osoba od čega 
je nakon pregleda dokumentacije i obilaska terena po odluci Povjerenstva ostalo 19 osoba 
koje udovoljavaju uvjete iz natječaja. 

Veliki dio vremena se provede u svakodnevnoj komunikaciji sa građanima općine, 
posebice sa ljudima koji su se zatekli u nezavidnoj životnoj i financijskoj situaciji, a što je 
vrlo često neugodno i za slušati, jer se radi o svakojakim životnim sudbinama, a koji su 
ponekad i u ne izlaznoj situaciji za koju je potrebito naći rješenje ili iznaći način i uputiti ljude 
na pravu adresu gdje je  moguće riješiti njihove probleme. 
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 Kao predstavnik izvršne vlasti morao sam voditi računa o funkcioniranju cjelokupnog  
društvenog života stanovnika općine od kulture sporta do zaštite i spašavanja. Ovdje je 
svakako bilo najbitnije osigurati redovito financiranje svih ovih djelatnosti, a što smo i uspjeli 
sa skromnim proračunom. 
 Napominjem da smo u mjesecu srpnju, zajedno sa Češkom besedom, bili domaćin 
velike i uspješne manifestacije Čeha u Republici Hrvatskoj, odnosno nakon 25. godina 
ponovno su održane Dožinke u Kaptolu. Pomoć u organizaciji ove manifestacije dale su i 
skoro sve Udruge iz naše sredine. 
 U mjesecu srpnju u organizaciji NK Kaptol svečano je otvoreno novouređeno igralište 
NK Kaptol za koje je općina izdvojila značajna sredstva tijekom dvije godine. 
 Moramo ovdje spomenuti i nedaće koje smo imali uzrokovane velikom količinom 
oborina koje su načinile značajne štete na nerazvrstanim cestama, vodotocima mostovima i  
cijevnim prijelazima preko njih. 

Značajan doprinos u umanjenu štete na objektima kod fizičkih osoba, gdje je najčešće 
dolazilo do prodora bujica iz cestovnih jaraka ili podzemnih voda u podrume objekata, dala su 
dobrovoljna vatrogasna društva iz naše općine, a posebice DVD Kaptol koji je tijekom 2014. 
godine imao preko 180 tehničkih intervencija. 
 Teškoća poslovanja ogledala se  u činjenici značajno smanjene gospodarske aktivnosti 
na području cijele države pa tako i našem ruralnom prostoru a što je za posljedicu imalo i 
neredovite prihode proračuna, čiji se trend smanjivanja nastavio i tijekom 2014. godine. 
 Ovdje svakako moram spomenuti da smo u izvještajnom razdoblju dobili dvije 
kapitalne pomoći iz državne blagajne za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih 
voda naselja Alilovci u iznosu od 70.000,00 Kn, od Ministarstva graditeljstva i za uređenje 
zgrade stare škole u Ramanovcima u iznosu od 145.000,00 Kn. od Ministarstva regionalnog 
razvoja i fondova EU. 
 Od ostalih aktivnosti  moram ovdje spomenuti da sam kao član skupštine Tekije d.o.o. 
i Konunalca Požega d.o.o.sudjelovao na nekoliko sjednica. 
 Poštovani, u ovom kratkom izvješću nastojao sam prikazati samo glavni dio mojih 
aktivnosti i aktivnosti općinske uprave koje sam provodio  zajedno sa suradnicima no moram 
reći da je tu bilo i niz drugih poslova od protokolarnih do raznih pribivanja na sjednicama 
koordinacije  gradonačelnika i načelnika na razini županije do raznih predavanja. 
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